
معالم في طريق طلب العلم

بسم ال الرحمن الرحيم
 

...السلم عليكم ورحمة ال وبركاته

الحم����د ل رب الع����المين، وص����لى ال وس����لم وب����ارك عل����ى عب����ده ورس����وله، نبين����ا محم����د وعل����ى آل���ه وص����حبه
: أجمعين، أما بعد

فالموضوع موضوع في غاية الهمية، وهو م��ن الس��عة والط��ول بحي��ث ل يمك��ن أن يح��اط ب��ه ف��ي محاض��رة،
ف��ي فض��ل- ج��ل وعل-بل ول في دورة، وترددت كثيرا3 من أي��ن أب��دأ؟ وكي��ف أب��دأ؟ ه��ل أنق��ل لك��م م��ا ق��اله ال 

، وم��ا ثب��ت ع��ن س��لف ه��ذه الم��ة ف��ي ه��ذا-عليه الص��لة والس��لم-هذا العلم، وما ذكره، وما نقل عن رسوله 
الب��اب، أو أنق��ل لك��م تج��ارب ف��ي ه��ذا العل��م، ص��درت مم��ن ع��انى ه��ذا العل��م، وتع��ب ف��ي تحص��يله، المقص��ود

إن شاء ال تعالى بعض النصوص التي تدل على فضل ه��ذا العل��م،- أو سأذكر لكم-أنني اجتهدت فذكرت 
عل���ى س���بيل الجم���ال- إن ش���اء ال تع���الى-والم���راد به���ذا العل���م، مم���ا يش���حذ هم���ة ط���الب العل���م، وأذك���ر لك���م 

والختصار الشديد بعض المعالم التي هي عنوان المحاضرة، وما ينبغ��ي لط��الب العل��م أن يص��حبه ف��ي ه��ذه
. الرحلة المباركة، وهي طلب العلم الشرعي الشريف

ين�{-: جل وعل-من النصوص التي جاءت في فضل العلم ما قال المولى  نك�م� و�ال��ذ� ن�وا م� ين� آم� ف�ع� الل�ه� ال�ذ� ي�ر�
ات� ل�م� د�ر�ج� درج��ات، م��ا ه��ذه ال��درجات ال��تي يرتف��ع به��ا أه��ل العل��م عل��ى م��ن] سورة المجادل��ة) 11[( }أ�وت�وا ال�ع�

سواهم؟ وهذه الدرجات ل شك أنها متفاوتة، فلكل عالم منها نصيبه، فمنهم من يحوز منها أعل��ى ال��درجات،
-رحم��ه ال تع��الى-ومنهم من هو دون ذلك، ومن أعظم ما يستدل به على فضل العلم مما أطنب ابن القيم 

د� الل"�ه� أ�ن��ه� ل� إ�ل���ه�{-: جل وعل-قوله ) مفتاح دار السعادة(في بيانه وشرحه وتوضيحه في كتابه العظيم  ش�ه�
ل�م� ل�وا� ال�ع� يمر بها الطالب يقرأها، ويم��ر به��ا الك��بير والص��غير] سورة آل عمران) 18[( }إ�ل� ه�و� و�ال�م�ل�ئ�ك�ة� و�أ�و�

د� الل"ه� أ�ن��ه� ل� إ�ل��ه� إ�ل� ه��و� و�ال�م�ل�ئ�ك��ة�{ول تحرك ساكنا3 هذه الية، وهي آية عظيمة في فضل العلم وأهله  ش�ه�

ك�يم� يز� ال�ح� ا/ ب�ال�ق�س�ط� ل� إ�ل�ه� إ�ل� ه�و� ال�ع�ز� ل�م� ق�آئ�م� ل�وا� ال�ع� رحم��ه ال-يقول ابن القي��م  ]سورة آل عمران) 18[( }و�أ�و�
استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود، وهو توحيده، وهذا يدل على فضل العلم وأهله من-: "تعالى
كعادته إذا سال واديه ف��ي- رحمه ال تعالى-ثم ذكر هذه الوجوه، أوردها باختصار شديد؛ لنه أطنب " وجوه

، وبالمناس���بة، وقب���ل أن-رحم���ة ال علي���ه-ح���تى يمل الخ���وابي، ويبل���غ الرواب���ي - رحم���ة ال علي���ه-أي مس���ألة 
-. رحمة ال عليه-نفوت هذه المناسبة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بكتب هذا المام المحقق 

استشهادهم دون غيرهم من البشر، استشهادهم على أجل مشهود عليه، استش��هادهم عل��ى ه��ذا: الوجه الول
. المر العظيم دون غيرهم من البشر



-. جل وعل-اقتران شهادتهم بشهادته : والثاني

. اقتران شهادتهم أيضا3 بشهادة ملئكته: والمر الثالث

أنه في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، من أي وجه؟ الشهادة إنم��ا يطل��ب له��ا الع��دول، يعن��ي ل��و ش��هد: والرابع
شخص على أدنى شيء من حطام الدنيا طلبت تزكيته وتعديله، فكيف بمن يشهد على أج��ل مش��هود علي��ه؟
إن في ضمن هذا تزكيته��م وتع��ديلهم، ف��إن ال ل يستش��هد م��ن خلق��ه إل الع��دول، ومن��ه الث��ر المع��روف ع��ن

يحم��ل ه��ذا العل��م م��ن ك��ل خل��ف ع��دوله، ينف��ون عن��ه((-: ه��ذا كلم ب��ن القي��م- ص��لى ال علي��ه وس��لم-الن��بي 
الث��ر المع��روف مختل��ف ف��ي ثب��وته، ومم��ن: يق��ول ))تحري��ف الغ��الين، وانتح��ال المبطلي��ن، وتأوي��ل الج��اهلين

ف��ابن القي��م أخ��ذ م��ن الي��ة ))يحم��ل ه��ذا العل��م م��ن ك��ل خل��ف ع��دوله((، -رحم��ه ال تع��الى-أثبته المام أحمد 
تزكية أهل العلم وتعديلهم، واستشهد بهذا الحديث الذي هو عم��دة اب��ن عب��د ال��بر ف��ي تع��ديل أه��ل العل��م، وأن

يعن��ي الع��دول الثق��ات ه��م ))يحم��ل ه��ذا العل��م م��ن ك��ل خل��ف ع��دوله((كل من عرف بحمل العل��م فه��و ع��دل، 
الذين يحملون هذا العلم، والحديث مختلف في ثبوته؛ لكن ممن أثبته المام أحمد، فعلى افتراض ثبوت ه��ذا

استش��هد ب��ه عل��ى دلل��ة الي��ة؛ لك��ن ي��دعي- رحمه ال-الخبر هل يدل على ما أدعاه بن عبد البر؟ بن القيم 
أن ك��ل م��ن يحم��ل العل��م فه��و ع��دل، فه��ل الواق��ع ك��ذلك أو ل؟ ه��ل يوج��د ف��ي- رحمة ال عليه-ابن عبد البر 

واقع الناس على مر العصور من يحمل العلم الشرعي وهو غي��ر ع��دل؟ يوج��د ول م��ا يوج��د؟ إذا3 كي��ف يق��ول
-:رحمه ال تعالى-ابن عبد البر من عرف بحمل العلم فهو عدل؟ يقول الحافظ العراقي 

ولب��������ن عب��������د ال��������بر ك��������ل م��������ن عOن��������ي: قل��������ت
فه����������������������و ع����������������������دل بق����������������������ول المص����������������������طفى

 

 Pوهن�������������������Oبحمل������������������ه ه������������������ذا العل�������������������م ول�������������������م ي
يحم������������������ل ه������������������ذا العل������������������م لك������������������ن خولف������������������ا

 

خولف ابن عبد البر في هذه الدعوة؛ لنه وجد في الواقع م��ن يحم��ل ش��يئا3 م��ن العل��م الش��رعي، ب��ل ق��د يك��ون
من أعلم الناس، وأشدهم استحضارا3 للمسائل العلمية؛ لكنه غير عدل، يعني يوجد م��ن يحم��ل ه��ذا العل��م م��ن
الفس��اق مم��ن يخ��الف عمل��ه ق��وله، يعن��ي عل��ى ثب��وت ه��ذا الح��ديث كي��ف نجي��ب عن��ه؟ ه��ل ه��ذا خ��بر بمعن��ى
ن كان لفظ��ه لف��ظ الخ��بر ف��المراد ب��ه الم��ر؟ Qالخبر الذي ل يختلف، بل ل بد أن يطابق الواقع؟ أو أن هذا وا
فيكون الحديث والخبر حث للثق��ات الع��دول عل��ى حم��ل العل��م، بحي��ث ل ي��ترك مج��ال للفس��اق ب��أن يك��ون له��م

)ليحم��ل ه��ذا العل��م م��ن ك��ل خل��ف ع��دوله: (موقع بين أهل العلم بدليل م��ا ج��اء ف��ي بع��ض طرق��ه بلم الم��ر

ه��ل ف��ي الخ��بر ط��رد للص��غار أو ح��ث للكب��ار عل��ى أن ))ليلن��ي منك��م أول��وا الحلم والنه��ى((: ونظي��ر ذل��ك
يتق��دموا بحي��ث ل ي��تركون مج��ال3 للص��غار أن يل��وا الئم��ة؟ نع��م، يوج��د ف��ي الواق��ع م��ن ينتس��ب إل��ى العل��م م��ن

نم��ا يحمل��ه: عنده مخالفات شرعية، على أنه يمكن أن يقال Qأن العلم الشرعي ل يحمله إل العدول الثقات، وا
ن استحض��ر مس��ائل علمي��ة ف��ي أدلته��ا، Qبع��ض م��ن عن��دهم مخالف��ات أو فس��ق ل يس��مى عل��م ش��رعي؛ لن��ه وا
وعرف مظانها، وفهمها على وجهها، إل أنها في الحقيقة ليس بعل��م؛ لن العل��م إنم��ا ه��و م��ا نف��ع، العل��م إنم��ا

، أما مجرد معرف��ة المس��ائل العلمي��ة م��ع مخالفته��ا ه��ذا-جل وعل-هو ما ينفع، وما يوصل إلى مرضات ال 
. وبال على صاحبها، نسأل ال السلمة والعافية، وهذا في الحقيقة ليس بعلم، العلم إنما هو ما نفع



: نعود إلى كلم ابن القيم في استشهاد العلماء بالية، يقول

أن ال وصفهم بك��ونهم أول��ي العل��م، وه��ذا ي��دل عل��ى اختصاص��هم ب��ه، وأنه��م أهل��ه وأص��حابه، لي��س: الخامس
ع���الم ف���ي فن���ه، وقلن���ا: ع���الم، وقلن���ا للم���زارع: ع���الم، وقلن���ا للمهن���دس: بمس���تعار له���م، يعن���ي إذا قلن���ا للط���بيب

عنه عالم، هذه هي الحقيقة التي حث عليها في كتابه، وعل���ى- جل وعل-عالم؛ لكن من يقول ال : للصانع
وص��فهم بك��ونهم أول��ي العل��م، وه��ذه ه��ي الحقيق��ة- س��بحانه وتع��الى-، ف��ال -علي��ه الص��لة والس��لم-لسان ن��بيه 

استش���هد بنفس���ه، وه���و أج���ل ش���اهد، ث���م بخي���ار خلق���ه، وه���م- س���بحانه وتع���الى-أن���ه : الس���ادس. الش���رعية للعل���م
. ملئكته، والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضل3 وشرفا3

أن��ه استش��هد به��م عل��ى أج��ل مش��هود ب��ه، وه��و ش��هادة أن ل إل��ه إل ال، واستش��هد به��م عل��ى أج��ل: والس��ابع
مشهود به وأعظمه، وهو شهادة أن ل إله إل ال، والعظيم القدر إنم��ا يستش��هد عل��ى الم��ر العظي��م، ل ش��ك
أنه إنما يستشهد على المر العظيم أكابر الخلق وساداتهم، لو كان لك مبل��غ يس��ير عل��ى ش��خص ت��أتي إل��ى
علية القوم يشهدون لك، تذهب بهم إلى المحاكم وتحضرهم، وتأخذ مواعيد من القض��اة، وتردده��م عل��ى أم��ر
يسير؟ ل، إنما يطلب مثل هؤلء، المل، علية الق��وم، يطلب��ون للم��ور الك��بيرة، ول ش��ك أن��ك تفض��ل ت��رك م��ا

. لك من حق على استشهاد مثل هؤلء الكبار، إذا كان شيئا3 يسيرا3

أن���ه س���بحانه جع���ل ش���هادتهم حج���ة عل���ى المنكري���ن، فه���م بمنزل���ة أدلت���ه وبراهين���ه الدال���ة عل���ى: "يق���ول الث���امن
جعل شهادتهم حجة عل��ى المنكري��ن، يعن��ي م��ن أنك��ر الربوبي��ة، م��ن أنك��ر اللوهي��ة م��ن يش��هد علي��ه؟" توحيده

.يشهد عليه من أOثبتت شهادته في هذه الية

أنه س��بحانه أف��رد الفع��ل المتض��من له��ذه الش��هادة من��ه، وم��ن ملئكت��ه، ومنه��م، يعن��ي م��ن أه��ل العل��م،: التاسع
ل��م�{ أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة، ل��وا� ال�ع� د� الل"�ه� أ�ن��ه� ل� إ�ل��ه� إ�ل� ه��و� و�ال�م�ل�ئ�ك��ة� و�أ�و� س��ورة آل) 18 [(}ش�ه�

ن ك��ان للخ��الق م��ا يخص��ه، وللمخل��وق م��ا يخص��ه، ل��م] عم��ران Qفه��ي ش��هادة واح��دة عل��ى مش��هود ب��ه واح��د، وا
ش���هد ال أن���ه ل إل���ه إل ه���و، وش���هد ملئكت���ه، وش���هد: يعط���ف ش���هادتهم بفع���ل آخ���ر غي���ر ش���هادته، م���ا ق���ال

العلم���اء؟ ل، وه���ذا ي���دل عل���ى ش���دة ارتب���اط ش���هادتهم بش���هادته، فك���أنه س���بحانه ش���هد لنفس���ه بالتوحي���د عل���ى
نطاق��ا3 Qألس��نتهم، وأنطقه��م به��ذه الش��هادة، فك��ان ه��و الش��اهد به��ا لنفس��ه إقام��ة، بمعن��ى أن��ه ش��هد ه��و بنفس��ه، وا

يمانا3 Qوتعليما3، وهم الشاهدون بها له اقرارا3 واعترافا3 وتصديقا3 وا.

على العب��اد م��ا- جل وعل-أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة يعني حق ال : "العاشر
حق ال على العباد أن يعبدوه ول يشركوا به شيئا3، وهذا هو معن��ى ل إل��ه إل ال، ه��ذا ه��و معن��ى ش��هادة أن
ل إله إل ال، أنه جعلهم مؤدين لحقه عند عبادة بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت
على الخل��ق الق��رار ب��ه، فك��ان ذل��ك غاي��ة س��عادتهم ف��ي معاش��هم ومع��ادهم، وك��ل م��ن ن��اله اله��دى بش��هادتهم،
وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم م��ن الج��ر مث��ل أج��ره، ه��م به��ذه الش��هادة أق��اموا ه��ذا الح��ق، فم��ن عم��ل
بهذا الحق يكون لهم من الجر مثل أجر هذا الذي عمل بهذا الحق؛ لنه ال��دال عل��ى الخي��ر كف��اعله، وه��ذا

، وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم، فلهم من الجر مثل-جل وعل-فضل عظيم ل يعرف قدره إل ال 
أجره أيضا3، فهذه عشرة أوجه في هذه الية، وهذا يدلنا على أمر عظيم جدا3، وهو عظم أجر من عني بهذه



الش����هادة، وه����ي ش���هادة أن ل إل���ه إل ال، فبينه����ا للن���اس، ودع����اهم إليه���ا، ووض����حها، وكش����ف ش����بهات م���ن
نقضها، أو أتى بما يناقضها بقصد أو غير قصد، وبهذا تنال المامة بالدين اقتداء3 بالنبياء والرسل، وعلى

ال��ذي مك��ث ف��ي مك��ة ثلث��ة- عليه وعلى آله وصحبه أفض��ل الص��لة وأت��م التس��ليم-رأسهم سيدهم نبينا محمد 
عشرة سنة يقرر هذه العقيدة الصافية من خلل شهادة أن ل إله إل ال، وسار على دربه أئمة السلم م��ن
الصحابة والتابعين، وسلف هذه الم��ة، وم��ن تبعه��م عل��ى م��ر الق��رون، وأنت��م م��ن خلل س��ماعكم ومط��العتكم
من نال المامة بالدين بغير الدعوة إلى هذه الشهادة الخالصة الصافية، وOجد من برز في العلوم كلها؛ لكن
عنده شيء يخل بصفاء هذه الشهادة، ل يكتب له من نباهة ال��ذكر واش��تهار الم��ر والقت��داء ب��ه مم��ا يجع��ل
أجره يجري مئات السنين بعد وفاته بقدر ما يناله من حقق هذه الشهادة، ودعا إليها من آخر من دع��ا إليه��ا

، وجاهد دونه��ا، وكش��ف ش��بهات-عليه الصلة والسلم-مع صفاء الدعوة على ما جاء عن ال وعن رسوله 
م��ن أراد أن أو أت��ى بم��ا ينقض��ها الم��ام المج��دد ش��يخ الس��لم محم��د ب��ن عب��د الوه��اب، أج��زل ال ل��ه الج��ر

.والثواب، وأدخله الجنة بدون حساب، وجمعنا به ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم

من علمة التوفيق لطالب العلم وللعالم الهتمام بهذه الشهادة، وال��دعوة إليه��ا، وبي��ان م��ا يض��ادها وينقض��ها،
قراء الكتب التي تOعنى به��ا م��ن كت��ب أئم��ة ه��ذه ال��دعوة، وكت��ب م��ن قبله��م م��ن أئم��ة الس��لم Qوالعناية بقراءة وا

.من سلف هذه المة وأئمتها

ل�م��ون�{-: جل وعل-من الدلة على فضل العلم والعلماء قوله  ين� ل� ي�ع� ل�م��ون� و�ال��ذ� ين� ي�ع� ت�و�ي ال��ذ� }ق�ل� ه��ل� ي�س��

فنفى التس��وية بينه��م وبي��ن غيره��م، ق��ل ه��ل يس��توي ال��ذين يعلم��ون وال��ذين ل يعلم��ون، ه��ل] سورة الزمر) 9[(
هذا مجرد استفهام مطلوب جوابه؟ ل، هذا نفي للتسوية بين أهل العلم وبين غيرهم؛ لك��ن ه��ذا النف��ي مق��رون
ب��أمر عظي��م تق��دمه فعل��ى ط��الب العل��م أن يستحض��ر الس��بب ال��ذي نفي��ت في��ه ه��ذه التس��وية، وه��و ف��ي ص��در

و{-: جل وعل-الية، في صدر الية يقول ال  ي�ر�ج�� ر�ة� و� خ�� ذ�ر� ال� ا ي�ح�� ق�ائ�م/ د/ا و� أ�م�ن� ه�و� ق�ان�ت8 آن�اء الل�ي�ل� س�اج�
ل�م��ون� ين� ل� ي�ع� ل�م��ون� و�ال��ذ� ين� ي�ع� ت�و�ي ال��ذ� ب�9ه� ق��ل� ه��ل� ي�س�� ة� ر� م�� يعن��ي ه��ل يمك��ن فص��ل] س��ورة الزم��ر) 9 [(}ر�ح�

عجز الية عن صدرها ل يعني سبب عدم أو نف��ي ه��ذه التس��وية م��ا اتص��ف ب��ه أه��ل العل��م، مم��ا أش��ير إلي��ه
في ص��در ه��ذه الي��ة، أم��ن ه��و ق��انت آن��اء اللي��ل س��اجدا3 وقائم��ا3 يح��ذر الخ��رة ويرج��و رحم��ة رب��ه خائف��ا3 راجي��ا3

-ج��ل وعل-وجل3، ه��ذا ه��و المفض��ل عل��ى غي��ره، وال المس��تعان، وه��ذا يجرن��ا إل��ى أم��ر ج��اء ف��ي كت��اب ال 

ه� ال�ع�ل�م�اء{على سبيل الحصر للعلماء  ب�اد� ش�ى الل�ه� م�ن� ع� ا ي�خ� فالذي علمه ل يزي��ده] سورة فاطر) 28 [(}إ�ن�م�
فه��ذا ف��ي الحقيق��ة لي��س ب��العلم؛ لن��ه عل��ى س��بيل الحص��ر ه��ل يس��تطيع أن يق��ول- ج��ل وعل-م��ن خش��ية ال 

ه�{: يق��ول- ج��ل وعل-أن ه��ذا حص��ر إض��افي لي��س بحص��ر حقيق��ي، وال : ق��ائل ب��اد� ن� ع� ش��ى الل��ه� م�� ا ي�خ� إ�ن�م��
اء أخش���ى الن��اس وأتق���اهم، فه���ل يوج���د ع���الم ل- علي��ه الص���لة والس���لم-والن���بي ] س���ورة ف���اطر) 28 [(}ال�ع�ل�م���

بع��د ه��ذا الس��لوب ال��ذي يقتض��ي الحص��ر فيه��م، م��ن ش��رف العلم��اء وفض��لهم أن ال- ج��ل وعل-يخش��ى ال 
أه��ل الجه��ل بمنزل��ة العمي��ان ال��ذين ل- ج��ل وعل-جع��ل أه��ل الجه��ل بمنزل��ة العمي��ان، جع��ل ال - ج��ل وعل-

م��ى{: يبصرون، فقال تعالى ق= ك�م��ن� ه��و� أ�ع� ب�9ك� ال�ح�� ل� إ�ل�ي��ك� م��ن ر� ا أ�ن�ز� ل��م� أ�ن�م�� ]س��ورة الرع��د) 19 [(}أ�ف�م��ن ي�ع�

ل نقي��ض الجه��ل؟ نقي��ض الجه��ل، فلم��ا جع��ل العم��ى ف��ي Qفقاب��ل ال��ذي يعل��م ب��العمى، العل��م نقي��ض العم��ى وا



عل العم��ى مق��ابل3 للعل��م إذا3 الجه��ل Oمقابلة العلم صار الجهل عمى، إذا كان الذي يقابل العلم هو الجهل، وج
وقد وصف ال أهل الجهل بأنهم صم بكم عم��ي ف��ي غي��ر" فما ثم إل عالم أو أعمى: "عمى، قال ابن القيم

بطري���ق في���ه آف���ات ك���ثيرة،- رحمك���م ال-فم���ا ظنك���م -: رحم���ه ال-موض���ع، ف���ي أخلق العلم���اء للج���ري ق���ال 
في طريق فيه آف��ات ك��ثيرة، وادW مهلك��ة في��ه- رحمكم ال-ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فما ظنكم 

سباع وهوام، ويحتاج الناس إلى سلوكه، يعني ل مندوح��ة له��م م��ن س��لوكه ف��ي ليل��ة ظلم��اء ف��إن ل��م يك��ن في��ه
ل تحيروا، فقيض ال لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلمة والعافية تصور وادW مهلك��ة Qضياء وا
فيها هوام، وفيه سباع، وفيه وحوش، في ليلة شديدة الظلم، وأنت مض��طر إل��ى س��لوكه، ث��م يأتي��ك م��ن بي��ده

فقي���ض ال له���م في���ه: "يق���ول! مص���باح يمش���ي ب���ه بي���ن ي���ديك، ه���ل ل���ه فض���ل علي���ك أو ل؟ أي فض���ل له���ذا؟
مصابيح لهم فسلكوه على السلمة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس ل بد لهم من السلوك في��ه فس��لكوا،

هك��ذا العلم��اء ف��ي الن��اس، ل يعل��م! فبينما هم كذلك إذ طفأت المص��ابيح، فبق��وا ف��ي الظلم��ة، فم��ا ظنك��م به��م؟
ك��ثير م��ن الن��اس كي��ف أداء الف��رائض، ول كي��ف اجتن��اب المح��ارم، ول كي��ف يعب��د ال ف��ي جمي��ع م��ا يعب��د إل
ببق��اء العلم��اء، كلم ف��ي غاي��ة الوض��وح، تص��ور جم��ع غفي��ر م��ن الن��اس، أو بل��د ك��بير لي��س ب��ه ع��الم، كي��ف

فإذا مات العلم��اء تحي��ر الن��اس، ودرس: "؟ يقول-جل وعل-يتعبد الناس، كيف يعبد الناس ربهم على مراده 
ن��ا إلي��ه راجع��ون، مص��يبة م��ا أعظمه��ا عل��ى المس��لمين Qإل��ى آخ��ر..."العل��م بم��وتهم، وظه��ر الجه��ل، فإن��ا ل وا

-.رحمه ال تعالى-كلمه 

ال��ذي ل يمك��ن أن يص��ل أح��د إل��ى- علي��ه الص��لة والس��لم-من أعظم المصائب على هذه المة موت نبيه��ا 
لكنه تركنا على المحجة على البيضاء ليله��ا كنهاره��ا،- عليه الصلة والسلم-شيء من العلم إل من طريقه 

ترك فينا الكتاب والسنة، ول شك أن موت العلماء وكل بحسب نفعه للمة، بحسب نفعه وما يقدمه من نف���ع
متعدي، فجيعة موت العلماء فاجعة، وثلمة في الدين ل تسد، وأدركت��م ش��يء م��ن ه��ذا بم��وت بع��ض العلم��اء
الراس��خين ف��ي ه��ذه البلد وف��ي غيره��ا، ترك��وا ثلم��ة ل تس��د، ول ش��ك أن الخي��ر موج��ود ف��ي أم��ة محم��د، وه��ذه

مح��ط أنظ��ار الع��الم كل��ه، وفيه��ا م��ن العلم��اء الع��املين، فيه��ا العب��اد والزه��اد، وفيه��ا ال��دعاة- ول الحم��د-البلد 
عل���ى- ول الحم���د والمن���ة-، وجله���م -ول الحم���د-والقض���اة، والخي���ر موج���ود، وطلب العل���م ل يحص���رهم ع���دد 

.الجادة، وال المستعان

ر�{: أمر بسؤالهم والرجوع إل��ى أق��والهم، فق��ال تع��الى- جل وعل-ومن شرف العلماء أن ال  أ�ل�وا� أ�ه��ل� ال�ذ9ك� ف�اس��
ل�م�ون� وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل ال على أنبيائه، والذكر يدخل] سورة النحل) 43 [(}إ�ن ك�نت�م� ل� ت�ع�

ر�{فيه دخول3 أوليا3 القرآن  ن� ن�ز�ل�ن�ا الذ9ك� الم��راد ب��ه الق��رآن، ولي��س ف��ي ه��ذا مستمس��ك] سورة الحجر) 9[(}إ�ن�ا ن�ح�
ج��ل-ال : لما يروجه بعض المتصوفة أن الذين يOسألون هم أهل الفكار المبتدعة من شيوخهم، يقول قائلهم

:يق��ول- ج��ل وعل-م��ا الم��راد بال��ذكر؟ ف��ال : اس��ألوا أه��ل ال��ذكر، يق��ول: اسألوا أهل العل��م، ق��ال: ما قال- وعل

ر�{ ن� ن�ز�ل�ن�ا الذ9ك� ما هذا الذكر؟ هو القرآن، فالذي يسأل هم أهل القرآن الذين عن��وا] سورة الحجر) 9[(}إ�ن�ا ن�ح�
. حفظا3 وقراءة وتعلما3 وتعليما3 وتدبرا3 وتفقها3 هم العلماء العاملون- جل وعل-بكتاب ال 

-:ج��ل وعل-سل نبيه بإيمان أهل العلم به، وأمره أن ل يعبأ بالج��اهلين، فق��ال - جل وعل-ومن ذلك أن ال 



ن�ز�ل�ن��اه� ت�ن�ز�يل/{ ل��ى م�ك��ث� و� ل��ى الن��اس� ع� ق�ر�آنا/ ف�ر�ق�ن��اه� ل�ت�ق��ر�أ�ه� ع� ن��وا� ب��ه� أ�و� ل�{] س��ورة الس��راء) 106 [(}و� ق��ل� آم�
ن���وا م� ق���ان�{ جه��ال} ت�ؤ� ون� ل�ل�ذ� ر= م� ي�خ��� ل�ي�ه��� ل���ه� إ�ذ�ا ي�ت�ل���ى ع� ن ق�ب� ل���م� م��� ين� أ�وت���وا� ال�ع� ن���وا� إ�ن� ال���ذ� م� ن���وا� ب���ه� أ�و� ل� ت�ؤ� آم�
د/ا  ب9ن�ا ل�م�ف�ع�ول/* س�ج� د� ر� ب9ن�ا إ�ن ك�ان� و�ع� ان� ر� ي�ق�ول�ون� س�ب�ح� إذا آم��ن أه��ل العل��م] سورة الس��راء) 108- 107[(}و�

وهذا شرف عظي��م له��ل العل��م، وتحت��ه: "سل نبيه بهذا، يقول بن القيم- جل وعل-الجهال ل تعبأ بهم، فال 
".أن أهله العالمون قد عرفوه، وآمنوا به، وصدقوه، فسواء آمن به غيرهم أم ل

مدح أهل العل��م، وأثن��ى عليه��م وش��رفهم ب��أن جع��ل كت��ابه آي��ات بين��ات ف��ي- سبحانه وتعالى-ومن ذلك أن ال 
ين� أ�وت��وا{: صدورهم، وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم، فقال تع��الى د�ور� ال��ذ� ب��ل� ه��و� آي��ات8 ب�ي9ن��ات8 ف��ي ص��

د� ب�آي�ات�ن�ا إ�ل� الظ�ال�م�ون� ح� ا ي�ج� م� ل�م� و� فالذي ليس ف��ي ص��دره ش��يء م��ن الق��رآن ه��ل] سورة العنكبوت) 49[(} ال�ع�
ل���م�{أن���ه م���ن أه���ل العل���م؟ : يمك���ن أن يق���ال ين� أ�وت���وا ال�ع� د�ور� ال���ذ� س���ورة) 49 [(}ب���ل� ه���و� آي���ات8 ب�ي9ن���ات8 ف���ي ص���

الذي ليس بجوفه شيء من القرآن ليس من أهل العلم قطع��ا3؛ لك��ن أه��ل العل��م يق��ررون ف��ي أب��واب] العنكبوت
الجته��اد م��ن كت��ب الص��ول أن��ه ل يل��زم حف��ظ الق��رآن ك��امل3 للجته��اد، والجته��اد عل��م المجته��د ه��و الع��الم

فت��اءهم وتعليمه��م أل يك��ون حافظ��ا3 لكت��اب ال  Qج��ل وعل-الحقيقي؛ لكنه يقبح ممن يتص��دى لق��راء الن��اس وا-

نعم قد يكون بعض الناس ل تس��عفه الحافظ��ة، ل س��يما إذا ك��ان انتب��اهه لحف��ظ الق��رآن مت��أخرا3، ق��د ل تس��عفه
ن ل��م يس��تطع الحف��ظ ك��امل3 فعلي��ه أن Qحافظته للحفظ، عليه أن يحرص، أن يحفظ ما يستطيع م��ن حفظ��ه، وا
يديم النظر في هذا الكتاب العظيم عل��ى ال��وجه الم��أمور ب��ه، ويح��رص عل��ى قراءت��ه بالت��دبر والترتي��ل، وحينئذ
ذا Qيورثه ذلك من العلم واليقين واليمان ما ل يدركه إل من فعل فعله، كما يقول ش��يخ الس��لم ب��ن تيمي��ة، وا
أدام النظر في هذا الكتاب العظيم، وقرأه على الوجه المأمور به، واستنبط منه، وفهمه، وعمل بما عل��م من��ه

أه��ل الق��رآن: "ف��ي زاد المع��اد- رحم��ه ال تع��الى-صار من أهله، الذين هم أهل ال وخاصته، يقول بن القي��م 
ن لم يحفظوه Qلكن ل شك أن الحفظ شأنه عظيم الحفظ شأنه عظيم، ول علم إل بحف��ظ،" هم العاملون به، وا

-:ج��ل وعل-لم يأمر نبيه أن يسأله المزيد من شيء سواه، كما في قوله - جل وعل-من فضل العلم أن ال 

ا{ ل�م/ ن�ي ع� ق�ل ر�ب9 ز�د� وكف��ى به��ذا ش��رفا3 للعل��م وأهل��ه إل��ى غي��ر ذل��ك م��ن الي��ات الش��يء] سورة ط�ه) 114 [(}و�
الكثير، ومن السنة أيضا3 نصوص كثيرة جدا3 صحيحة ص��ريحة ف��ي فض��ل العل��م، وفض��ل أهل��ه، الح��ث عل��ى

من سلك طريقا3 يلتمس في��ه علم��ا3 س��هل ال ل��ه طريق��ا3 إل��ى((-: عليه الصلة والسلم-طلبه مما ورد فيه قوله 
من سلك طريقا3 يلتم��س في��ه علم��ا3 س��هل ال ل��ه طريق��ا3(( ))العلماء ورثة النبياء((: وجاء في الحديث ))الجنة

في هذا بشارة عظيمة لمن يسلك هذا السبيل ويطلب العل��م، ويس��تمر ف��ي الطل��ب، ول��و ل��م ي��درك ))إلى الجنة
منه شيئا3 على حد زعمه، بعض الناس يب��دأ بطل��ب العل��م والمقوم��ات ق��د تك��ون مس��تواها أق��ل، يك��ون ض��عيف
الحافظة، وضعيف الفهم، لم يوفق لسلوك جادة مختصرة لتحصيله، فينتق��ل م��ن ش��يخ إل��ى آخ��ر، وم��ن حلق��ة
إلى أخرى، ويمضي سنة، سنتين، عشر سنوات، عش��رين س��نة، ف��إذا حاس��ب نفس��ه وج��د أن��ه ل��م ي��درك ش��يء
ي���ذكر، ث���م ه���ذا الحس���اس يحمل���ه عل���ى ت���رك التعل���م، تس���هيل طري���ق الجن���ة مرب���وط بب���ذل الس���بب، ول���م يرب���ط
بالنتيجة، اب��ذل الس��بب، واس��لك ه��ذا الطري��ق، التم��س العل��م، نع��م اح��رص عل��ى أن تحص��ل م��ا تس��تطيعه م��ن

على خلقه أن ربط الجور ببذل- جل وعل-علم؛ لكن إذا لم تدرك لست مطالب بالنتائج، وهذه من نعم ال 



ن لم يدرك، العالم يجل��س للتعلي��م وأج��ره Qالسباب، طالب العلم يلتمس العلم ويسهل له به طريق إلى الجنة وا
عند ال عظيم ولو لم يس��تفد من��ه طلب��ه، نع��م يح��رص عل��ى أن يفي��د الطلب؛ لك��ن جل��س، وب��ذل الس��باب،
ولم يستفد منه أحد، النبي يأتي وليس معه أحد، وليس في هذا عيب، المر الناهي ال��ذي ي��أمر ب��المعروف،

وال أن��ا: يب��ذل الس��بب ل يق��ول ...))م��ن رأى منك��م منك��را3 فليغ��ره بي��ده، ف��إن ل��م يس��تطع((: وينهى ع��ن المنك��ر
، ف��أنت-ج��ل وعل-ل يا أخي أنت مأمور ببذل السبب، والنتائج بي��د ال : يائس من تغيير هذا المنكر، نقول

ن لم تدرك م��ا تطم��ع في��ه م��ن عل��م، ف��ي الح��ديث الص��حيح Qم��ن ي��رد ال ب��ه((: يسهل لك طريق إلى الجنة، وا
والمراد بالفقه هنا جميع أب��واب ال��دين، وعل��ى رأس ذل��ك الفق��ه الك��بر، والفق��ه العمل��ي، ))خيرا3 يفقهه في الدين

وجميع أبواب الدين، مما يحتاج إليه طالب العلم، وك��ثير م��ن طلب العل��م تج��د حرص��ه عل��ى الفق��ه العمل��ي؛
لك���ن الب���واب الخ���رى ك���ثير منه���ا مهج���ور، ونص���يبها ل���و استعرض���نا الج���داول، ج���داول ال���دروس يعن���ي ف���ي
الري��اض عل��ى س��بيل المث��ال ح��دود خمس��مائة درس أس��بوعي، تج��د النص��يب الوف��ر للفق��ه، الحك��ام العملي��ة؛

ن كان موجود  Qما يخص التفسير أقل، ما يتعلق بأمراض القلوب-ول الحمد-لكن ما يخص العقائد أقل، وا ،
يخش��ى أن يق��رئ الن��اس أو يش��رح للن��اس كت��ب الرق���اق أن يص���نف: وعلجه���ا أق��ل، ط��الب عل��م ي��درك يق��ول

واع��ظ، ول يص���نف م��ن أه��ل العل��م، م��ا ه��ذه الخش��ية؟ ه��ذا م��ن أعظ��م أب��واب العل��م، ه��ب أن الن��اس تعلم���وا
وفقهوا؛ لكن ما الذي يحدوهم إلى العمل؟ إل مثل هذه البواب، فعلى طالب العلم وقبل ذلك على الع��الم أن

. تكون نظرته إلى العلم أشمل وأوسع، وأن يعلم الناس جميع أبواب الدين

ما المراد بالعلم الذي ذكرنا فضله في النصوص؟ المراد به م��ا عظ��م ش��أنه ف��ي النص��وص الش��رعية إنم��ا ه��و
اء{: كما في قوله تع��الى- جل وعل-العلم الشرعي، المورث لخشية ال  ه� ال�ع�ل�م�� ب��اد� ن� ع� ش��ى الل��ه� م�� ا ي�خ� }إ�ن�م��

ق��اله اب��ن" م��ن عل��م ق��درته وس��لطانه، وه��م العلم��اء- ج��ل وعل-أي إنم��ا يخ��اف م��ن ال ] "س��ورة ف��اطر) 28[(
الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بال، كم��ا ف��ي: "عباس، يقول ابن القيم في مدارج السالكين

))إن��ي أتق��اكم ل وأش��دكم ل��ه خش��ية((-: علي��ه الص��لة والس��لم-قال الن��بي " الية، فهي خوف مقرون بمعرفة

هل الولى أن يتجه الناس كله��م: ول شك أن من كان بال أعرف كان منه أخوف، وله أتقى، قد يقول قائل
لتحصيل العلم الشرعي ويترك ما سواه من العلوم التي تنفع في أمور الدنيا؟ العلوم الدنيوي��ة الخ��رى النافع��ة
مم��ا يحت��اجه المس��لمون ك��الطب والهندس���ة والزراع��ة والص���ناعة وغيره��ا ه��ذه كغيره��ا م��ن الح��رف حرف��ة م��ن
الحرف إذا طلبت بغير نية هي حرفة مم��ا يكتس��ب ب��ه الم��ال، إنم��ا ي��ؤجر النس��ان ف��ي طلبه��ا بق��در نيت��ه ف��ي
ذا Qتحصيلها، فإن نوى بها الستغناء عن الخلق، وكفاية نفسه، وكفاية من يمون، هذا له أجر به��ذه الني��ة، وا
نوى بها رفعة المة، وقوتها عل��ى أع��دائها، وع��دم احتياجه��ا إل��ى غيره��ا م��ن أع��دائها أج��ر عل��ى ذل��ك أعظ��م،

وه���ذا موج���ود عن���د بعض���هم ل س���يما م���ن وف���ق للتفك���ر- ج���ل وعل-وهك���ذا ه���ذه العل���وم إن أورث���ت خش���ية ال 
والتأمل صار أجره أعظم يوجد في محيط الطباء من قاده هذا العل��م ال��دقيق إل��ى منزل��ة م��ن اليم��ان، ق��د ل

ج���ل-يص���ل إليه���ا ك���ثير مم���ن تص���دى لطل���ب العل���م الش���رعي؛ لك���ن ط���الب العل���م الش���رعي إذا امتث���ل بق���وله 
ون�{-: وتع��الى ر� ك�م� أ�ف�ل� ت�ب�ص�� ف��ي أ�نف�س�� حص��ل ل��ه م��ن ه��ذا م��ا ه��و أعظ��م لمعرفت��ه] س��ورة ال��ذاريات) 21 [(}و�

للنص���وص الش���رعية؛ لك��ن ه���ذه العل���وم م��ن طلبه���ا لل���دنيا فق���ط أعن���ي عل���وم ال���دنيا مم���ا أش���رنا إلي��ه م��ن ط���ب



وهندسة وزراعة وصناعة وغيرها من العلوم، من طلبها للدنيا فقط هذا ل يأثم، بخلف العلوم الشرعية ال��تي
، العل��م الش��رعي م��ن أم��ور الخ��رة المحض��ة ال��تي ل يج��وز التش��ريك فيه��ا ف��ي-عز وج��ل-يبتغى بها وجه ال 

طلبه���ا، فض���ل3 ع��ن أن تطل���ب بغي���ر ني��ة، أو ري���اء، أو س���معة، أو ليق���ال، وق���د ج���اء التح���ذير م���ن ذل���ك أش���د
التحذير، وأبلغ التنفير، ففي حديث الثلثة الذين هم أول من تسعر بهم الن��ار، منه��م م��ن تعل��م العل��م وعلم��ه،
فقد يمضي عمره كله مائة سنة نصفها في التعلم، والنصف الثاني في التعليم ثم يكون بعد ذلك أحد الثلث��ة
الذين أول من تسعر بهم النار، ماذا صنعت يا فلن؟ تعلمت العلم، وعلمته الناس، ل، إنم��ا تعلم��ت ليق��ال،
وقد قيل، ومثله المجاهد الذي يبذل نفسه ومهجته فيما يبدو للناس، ويظهر للن��اس أن��ه يق��دمها لعلء كلم��ة

:ش���جاع، وث���الثهم ال���ذي يتص���دق ب���الموال الطائل��ة ليق��ال: ، والم���ر خلف ذل���ك، إنم���ا ليق���ال-ج���ل وعل-ال 

. جواد، وال المستعان

ف��ي ميميت��ه ف��ي الوص��ية ب��العلم وطلب��ه، وه��ي منظوم��ة ج��دير- رحم��ه ال تع��الى-يقول الش��يخ ح��افظ الحكم��ي 
-: رحمه ال تعالى-بطالب العلم أن يحفظها، ويعنى بها، يقول 

وم������ن يك�����ن ليق������ول الن������اس يطلب������ه
 

 Pأخسر بصفقته في موقف الندم

.فالنسان عليه أن يتفقد هذه النية، فالنية شرود، يأتي ليطلب العلم ثم يغفل عن هذه النية فتشرد

وم������ن يك�����ن ليق������ول الن������اس يطلب������ه
 

 Pأخسر بصفقته في موقف الندم

وال��دار الخ��رة، وليح��ذر م��ن- ج��ل وعل-، مبتغي��ا3 ب��ه وج��ه ال -ع��ز وج��ل-فليطل��ب العل��م ط��البه مخلص��ا3 ل 
-:رحمه ال-المراءات والممارات، يقول الشيخ حافظ أيضا3 

إي����اك واح����ذر مم����ارات الس����فيه ب���ه 
 

  Pكذا مباهاة أهل العلم ل تروم

ليحذر طالب العلم أيضا3 الكبر، يعني إذا كان ممن أوتي مزيد من حفظ، أو فه��م ل يتك��بر عل��ى غي��ره؛ لن
المتكبر يصرف عن الف��ادة م��ن العل��م الش��رعي، ل س��يما م��ا يتعل��ق ب��القرآن الكري��م، ال��ذي ه��و أص��ل العل��وم،

ق9{-: ج��ل وعل-كله��ا كم��ا ق��ال  ون� ف��ي ال�ر�ض� ب�غ�ي��ر� ال�ح�� ين� ي�ت�ك�ب��ر� ر�ف� ع��ن� آي��ات�ي� ال��ذ� س��ورة) 146[(}س�أ�ص��
المتك���بر يص���رف ع���ن آي���ات ال، وبه���ذا رد مف���تي حض���رموت الش���يخ عب���د الرحم���ن ب���ن عبي���د ال] الع���راف

السقاف رد على من اتهم شيخ السلم بن تيمية بالكبر؛ لن بعض من ترجم له نبزه بالكبر، ش��يخ الس��لم
إمام من أئمة المسلمين، إمام علم وعمل وتواضع وتقوى ونشر للعلم وجهاد في سبيل ال، ويأتي��ك م��ن ين��بزه
بمثل هذا، ماذا قال مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد ال السقاف له محاضرة ألقاها في تحقي��ق الف��رق
بين العامل بعلمه وغيره، نفى الكبر عن شيخ السلم اب��ن تيمي��ة، ق��د يك��ون مم��ن يختل��ف م��ع ش��يخ الس��لم

كلم-في بعض المور؛ لكنها كلمة حق، نفى الكبر عن شيخ السلم ابن تيمية، واستند في نق��ض كلم��ه 
إل��ى أن��ه رأى الق��رآن عل��ى ط��رف لس��انه، وأثل��ة قلم��ه، كي��ف يفس��ر الق��رآن لمث��ل ه��ذا- الذي ادعى هذه الدعوى

مس��تحيي" ل يتعل��م العل��م مس��تحيي ول مس��تكبر: "وفيه ش��يء م��ن الك��بر؟ وعل��ق الم��ام البخ��اري ع��ن مجاه��د
ل شك أن الذي يس��تحيي والم��راد بالحي��اء الحي��اء العرف��ي ل الحي��اء الش��رعي؛" مستحيي ول مستكبر"بياءين 



لن الحي��اء ف��ي الش��رع خي��ر كل��ه، والحي��اء ل ي��أتي إل بخي��ر؛ لك��ن الحي��اء ف��ي ع��رف الن��اس ال��ذي يمن��ع م��ن
رش���ادهم مث��ل ه��ذا م��ذموم، Qتحص��يل العل��م، ويمن��ع م��ن إنك��ار المنك��ر، ويمن��ع م��ن ت��وجيه الن��اس ونص��حهم وا
وحينئذ ل يدرك من العلم من اتصف بهذا الوصف، وهو الحياء الذي يمنعه، ق��د يجل��س الط��الب وف��ي نفس��ه
أش���ياء مش��كلة، فيس���تحيي أن يس��أل الش��يخ، وبلف���ظ آخ���ر يخج��ل أن يس��أل الش��يخ، فتس���تمر ه��ذه الش���كالت

قد يس��تكبر ويس��تنكف وي��ترفع عل��ى أن يس��أل" ول مستكبر"عنده، فكيف تنجلي هذه المشكلت إل بالسؤال، 
. هذا السؤال بين الناس، ويظهر للناس أنه فوق مثل هذا السؤال، وبهذا يحرم العلم

مم��ا يتعي��ن عل��ى ط��الب العل��م الح��ذر من��ه العج��ب والعج��اب ورؤي��ة النف��س؛ ول ش��ك أن ه��ذا م��ن الم��راض
المقيتة، ف��إذا ك��ان النس��ان إذا أعج��ب بم��ا أوت��ي م��ن أم��ور ال��دنيا ق��د يعط��ى النس��ان م��ن ه��ذه ال��دنيا الش��يء

ت�غ�ن�ى{الكثير، ويستفيد منه في أمور دينه ودنياه؛ لكن متى يذم؟ إذا طغ��ى، وم��تى يطغ��ى؟  )7[(}أ�ن ر�آه� اس��

يعني إذا رأى أنه اس��تغنى، وهن��ا ط��الب العل��م إذا رأى أن��ه حص��ل م��ا يغني��ه ع��ن غي��ره، وأعج��ب] سورة العلق
بنفسه حينئذ يهلك إذا وصل إلى هذه المرحلة، فل شك أنه وصل إلى مرض مزمن يحتاج إلى علج قوي،

:في ميميته التي أشرت إليها- رحمه ال-ماحق لبركة العلم والعمل، يقول الشيخ حافظ 

والعج������������ب فاح������������ذره إن العج������������ب
مج���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ترف 

 

 Pأعمال صاحبه في سيله العرم

طالب العلم ينبغي أن يتفقد القلب، والقلب ل يخفى عليكم أن��ه جمي��ع الخطاب��ات الش��رعية ج��اءت م��وجه إل��ى
ذا فس��دت فس��د الجس��د كل��ه،((ماذا؟ إلى القلب  Qن ف��ي الجس��د مض��غة إذا ص��لحت ص��لح الجس��د كل��ه، وا Qأل وا

ال8 و�ل� ب�ن��ون� ({)) أل وهي القلب م� ل� ي�نف�ع� م�� ل�يم�* ي�و� ]س��ورة الش��عراء) 89-88 [(}إ�ل� م��ن� أ�ت��ى الل��ه� ب�ق�ل��ب� س��

فالقلب على طالب العلم أن يعنى به، ويترفع عن هذه المراض والدواء، أيضا3 على طالب العلم أن يط��رح
الكسل، ويشمر عن ساعد الجد في الطلب، فإن العلم ل ينال براحة الجسد، نقله المام مسلم عن يح��ي ب��ن
ل ك��ان ك��ل الن��اس علم��اء، ك��ل يع��رف Qأبي كثير، العلم ل يس��تطاع براح��ة الجس��م، م��ا ه��و بتمن��ي المس��ألة، وا
منزل���ة العلم���اء؛ لك���ن دون���ه خ���رط القت���ات، ل ب���د م���ن الج���د والجته���اد، ل ب���د م���ن ثن���ي النف���س وغس���لها ع���ن
شهواتها، وم��ا حص��ل أه��ل العل��م م��ا حص��لوا إل بالس��هر، إذا أراد الط��الب س��لوك ه��ذا الطري��ق، بع��د أن يب��ذل
السباب، ويسعى في ال��براءة م��ن ه��ذه الموان��ع ال��تي أش��رنا إل��ى بعض��ها، يس��لك أس��باب التحص��يل، وي��برأ م��ن
الموانع، فليسلك الجواد المعروفة عند أهل التحقيق م��ن العلم��اء الراس��خين، ال��ذين يرب��ون طلبه��م عل��ى العل��م

-ول الحم���د-الن���افع والعم���ل الص���الح عل���ى الكت���اب والس���نة وعقي���دة أه���ل الس���نة والجماع���ة، وف���ي ه���ذه البلد 

العلم���اء الع���املين الناص���حين له���ذه البلد الق���دح المعل���ى، وه���ي أيض���ا3 مح���ط أنض���ار الع���الم كل���ه ف���ي العل���م
والفت���وى، وحينئذ يب���دأ بم���ن ي���راه يفي���ده م���ن الش���يوخ؛ لن الش���يوخ م���دارس، فالش���يخ ل���ه طريقت���ه ومنهج���ه ف���ي
التعلي��م، ق��د يناس��ب ه��ذا، وق��د ل يناس��ب ه��ذا، ث��م ليتخي��ر م��ن المت��ون م��ا يناس��ب س��نه وفهم��ه، م��ن المت��ون

،-ع��ز وج��ل-المختصرة في العلوم المعتبرة عند أهل العل��م ف��ي ك��ل ف��ن مق��دم بي��ن ي��دي ذل��ك حف��ظ كت��اب ال 
ولو تفرغ في أول المر في حفظ الق��رآن الكري��م ك��امل3 ث��م طل��ب غي��ره م��ن العل��وم ليض��من حف��ظ الق��رآن؛ لن



م��ن العلم��اء تختل��ف طريقته��م ف��ي ه��ذا الم��ر فأه��ل المش��رق له��م طريق��ة، وأه��ل المغ��رب له��م طريق��ة، طريق��ة
المغاربة يجعلون الطالب يحفظ القرآن كامل3، ول يدخل عليه شيء من الحفظ، فإذا انتهى م��ن حفظ��ه طل��ب
ذا ضمن حفظ القرآن اتجه إلى المور الخرى، أما المشارقة فطريقتهم تختلف ف��ي بداي��ة Qغيره من العلوم، وا
الطل��ب يحفظ��ون المت��ون الص��غيرة، ال��تي ه��ي بمثاب��ة اللبن��ة الول��ى الس��اس له��ذا العل��م، م��ع حف��ظ م��ا تيس��ر
حفظه من المفصل، ثم يترقى الطالب إلى كتب الطبقة الثانية، ويزيد على ذلك م��ن حف��ظ الق��رآن م��ا يناس��ب
سنه، وهكذا حتى إذا انتهى من الطلب يكون قد حفظ القرآن كامل3، وأدرك ما يحتاجه م��ن عل��وم، وليح��رص

، وم��ا يعين��ه عل��ى فه��م كت��اب ال م��ن النظ��ر ف��ي التفاس��ير الموثوق��ة-ج��ل وعل-ط��الب العل��م عل��ى كت��اب ال 
التي كتبه��ا أه��ل التحقي��ق، والنظ��ر أيض��ا3 ف��ي العل��وم ال��تي يس��مونها عل��وم الل��ة ال��تي تعي��ن عل��ى فه��م الكت��اب
والسنة؛ وليكن حفظه للقرآن وغي��ره م��ن العل��وم عل��ى الج��ادة، ف��القرآن مثل3 يخص��ص م��ا يري��د حفظ��ه، والن��اس
يتف���اوتون، م���ن الن���اس م���ن رزق ح���افظه تس���عفه ل���و أراد حف���ظ ج���زء كام���ل م���ن الق���رآن، وم���ن الن���اس م���ن ل
يستطيع حفظ أكثر من آية، وبقية الن��اس بي��ن ه��ذين، فيح��دد م��ا يغل��ب عل��ى ظن��ه أن��ه يس��تطيع حفظ��ه، أرب��ع
آيات، خمس آيات، عشر آيات، ثم يحف��ظ ه��ذه الي��ات، ويتعل��م م��ا فيه��ا م��ن عل��م و عم��ل، يراج��ع عليه��ا م��ا
يناسب س��نه، وتحص��يله م��ن التفاس��ير ال��تي تعين��ه عل��ى فه��م ه��ذه الي��ات، ف��إذا انته��ى م��ن الق��رآن ف��إذا ب��ه ق��د

ح��دثنا: "انته��ى م��ن العل��م والعم��ل، يتعل��م، يحف��ظ، يفه��م، يس��تنبط، يعم��ل، كم��ا ق��ال أب��و عب��د الرحم��ن الس��لمي
الذين يقرؤننا القرآن أنهم كانوا ل يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا ويعرفوا ما فيها من علم وعمل، فتعلموا

.3 بهذه الطريقة"العلم والعمل جميعا

هناك علوم غايات، وهناك وسائل، الغايات ه��ي عل��م الكت��اب والس��نة، والوس��ائل م��ا يعي��ن عل��ى: العلوم كثيرة
فه��م الكت��اب والس��نة، وليأخ��ذ م��ن ك��ل ف��ن م��ا يناس��به، ويت��درج ف��ي ك��ل ف��ن، والعلم��اء كتب��وا ف��ي ه��ذا المج��ال
وأك���ثروا، وف���ي مناس���بات ك���ثيرة تح���دثنا ع���ن ه���ذا الموض���وع، فل أري���د أن أطي���ل في���ه؛ لك���ن إذا اخت���ار الش���يخ
واختار الكتاب عليه أن يحفظ المقطع الذي يراد شرحه في هذا اليوم، ذكروا في كتب طرق التعلم أنك ت���ردد
هذا المقطع حتى تحفظه، من الغد تقرأ ما حفظته بالمس خمس مرات، ثم تحفظ نص��يب الي��وم الث��اني، ف��ي
اليوم الثالث تكرر ما حفظته في اليوم الول أربع مرات، وما حفظته في اليوم الثاني خمس م��رات، ث��م تزي��د
نصيب اليوم الثالث، ثم في اليوم الرابع نصيب اليوم الول ثلث مرات، والثاني أربع مرات، والثالث خم���س
مرات، وهكذا تبدأ تترك في اليوم السادس تترك نصيب اليوم الول، وفي اليوم السابع تترك نص��يب الث��اني،

، والش��يخ عب��د...ضمنته، كم كررت��ه م��ن م��رة، وه��ذه طريق��ة مجرب��ة ونافع��ة، ف��إذا حف��ظ الط��الب ه��ذا النص��يب
القادر بدران ذكر طريقة لتحض��ير ال��دروس نافع��ة؛ لك��ن م��ع الس��ف الش��ديد أن ك��ثير م��ن الطلب ل يع��رف

تحفظ-: "رحمه ال-الكتاب إل عند الشيخ في حلقة الدرس، ومثل هذا قل أن يفلح، الشيخ عبد القادر يقول 
المق���دار المح���دد م���ع مجموع���ة خمس���ة س���تة يك���ون م���ن الطلب الج���ادين ال���ذين يناس���بونك ف���ي فهم���ك، وف���ي
مستواك العلمي، ثم كل واحد ينفرد بمفرده، ويشرح ما حفظه من غي��ر الرج��وع إل��ى الش��روح، يش��رح المقط��ع،
فإذا شرحه قرئ الشرح على هذا الكتاب، وكل واحد معه شرحه، ثم إذا تبين ل��ه خط��أ ف��ي فهم��ه وف��ي ش��رحه
ص��حح، به��ذه الطريق��ة ل��ن يتك��رر الخط��أ م��رة ثاني��ة، خلص اجت��ث الخط��أ م��ن أساس��ه، ث��م بع��د ذل��ك راجع��وا



الحواشي، وتناقشوا في الشرح والحواشي، بعد ذلك يذهبون إلى الشيخ، يمثل��ون بي��ن ي��ديه بك��ل أدب وتواض��ع
خلص أن��ا مان��ا بحاج��ة الش��يخ، أن��ا حفظ��ت وق��رأت الش��رح: واح��ترام، م��ا يج��ي الط��الب ش��ايف نفس��ه، ويق��ول

والحاش���ية، وش عن��ده ه���و؟ لن بع���ض الطلب ي���أتي به��ذه النفس��ية، وحينئذ ل��ن يس���تفيد م��ن الش��يخ، بع���ض
الطلب قد يحضر عند بعض الشيوخ يوم يومين ثلثة عشرة ثم ي��تركه، م��ا الس��بب؟ وال م��ا اس��تفد، ت��رددت
على هذا الشيخ ما شفت منه فائدة ت��ذكر، وق��د يك��ون ه��ذا الش��يخ م��ن الك��ابر م��ن العلم��اء الكب��ار؛ لك��ن ه��ذا
الطالب يريد يطلع من عند الشيخ في ي��وم وف��ي ي��ومين وف��ي عش��رة وه��و ش��يخ، يص��بر، ول ش��ك أن كل3 م��ن
الش��يخ والط��الب ل ب��د م��ن أن يتعرض��ا لمرحل��ة امتح��ان، ح��تى إذا تج��اوز ه��ذه المرحل��ة وفق��ا وس��ددا، الش��يخ
أيض���ا3 ق���د يجل���س لق���راء الطلب وتعليمه���م، يجل���س أول ي���وم عش���رة مثل3 الي���وم الث���اني ينقص���ون يص���يرون

ي���ا أخ���ي ل ت���ترك ه���ذه مرحل���ة: خمس���ة، الي���وم الث���الث يص���يرون اثني���ن، الش���يخ يراج���ع حس���اباته وي���ترك نق���ول
امتح��ان اس��تمر، أن��ت ل��و اس��تأجرت م��ن يق��رأ علي��ك بال��دراهم م��ا ه��و بك��ثير خل��ه يق��رأ علي��ك اثني��ن ثلث��ة م��ا

لك��ن أن��ت إذا تج��اوزت ه��ذه المرحل��ة ))لن يه��دي ال ب��ك رجل3 واح��دا3 خي��ر ل��ك م��ن حم��ر النع��م((يخ��الف؛ 
أبشر، وقد أدركنا بعض شيوخنا م��ا عن��دهم إل ط��الب واح��د، لي��س م��ن أه��ل ه��ذه البلد، والن ب��المئات، ب��ل
باللوف الحضور عنده، وآحاد الناس يأتي إلى هذا الش��يخ ال��ذي يحض��ره الك��ابر م��ن العلم��اء وم��ن القض��اة

وال ما مسكت شيء، ما فيه فائدة، إذا كن��ت ج��اي لتطل��ب العل��م به��ذه: ومن الدعاة يأتي من صغارهم يقول
النفسية من الن يا أخي لن تحصل شيء، عل��ى ك��ل ح��ال العل��وم ل ب��د أن يأخ��ذ ط��الب العل��م م��ن ك��ل عل��م

النصيب الوفر- عليه الصلة والسلم-منها بطرف، فيعنى بكتاب ال، وما يخدم الكتاب، وليكن لسنة نبيه 
على الجادة المعروفة، يبدأ بالكتب المتون الصغيرة المختصرة، إلى أن يترقى إلى الكتب المس��ندة الص��لية،
 يتفق��ه أيض��ا3 عل��ى م��ذهب معي��ن، وليس��ت ه��ذه دع��وة إل��ى التقلي��د، ل إنم��ا ه��ي دع��وة إل��ى المنهجي��ة وس��لوك

اقرأ ف��ي زاد المس��تقنع، أو ف��ي: الجادة في طلب العلم، يعني بعض الناس يسمعنا نقول أو يسمع غيرنا يقول
دليل الطالب يظن أن هذه الكتب دساتير ل يحاد عنها، ل هي كت��ب البش��ر؛ لك��ن كي��ف تتح��دد مع��الم العل��م

أنه يتفقه م��ن الكت��اب والس��نة، ي��ا أخ��ي أن��ت مبت��دئ كي��ف تتعام��ل م��ع: وأنت لست على جادة؟ يقول بعضهم
الكتاب والسنة؟ هل عن��دك م��ن العل��م م��ا يعين��ك عل��ى فه��م الكت��اب والس��نة؟ عرف��ت الع��ام والخ��اص، والمطل��ق
والمقيد، عرفت كيف تتعامل مع النصوص؟ عرفت الناسخ والمنس��وخ م��ا عرف��ت، تفق��ه عل��ى كت��اب مختص��ر
احف��ظ مس��ائله، وتص��ور ه��ذه المس��ائل بدق��ة، اق��رأ الش��روح، واحض��ر ال��دروس، وف��رغ الش��رطة، واس��تدل له��ذه
المسائل؛ لنه لي��س مف��ترض م��ن ط��الب العل��م أن يحف��ظ أق��وال جاف��ة ب��دون أدل��ة، العل��م ق��ال ال ق��ال رس��وله،
يستدل لهذه المسائل، وانظر من وافق المؤلف على هذه الحكام، مع النظر ف��ي أدلته��م وتحليلته��م، وانظ��ر

أتفق��ه م��ن الكت��اب: م��ن خ��الف، وانظ��ر دلي��ل المخ��الف، ووازن بي��ن الدل��ة به��ذا تخ��رج ع��الم، لك��ن لم��ا تق��ول
والسنة وأنت ما عندك شيء، طي��ب م��ا ال��ذي ف��ي الكت��اب م��ن تفص��يلت أحك��ام الص��لة فض��ل3 ع��ن غيره��ا،

أتفقه من الكتاب، إذا قرأت في السنة وأنت ل تعرف مطلق ول مقي��د ول ناس��خ ول منس��وخ كي��ف: وأنت تقول
ثم يخ��رج بالمس��دس ف��إذا رأى كل��ب) باب المر بقتل الكلب(تعرف؟ مثال رددناه مرارا3 يقرأ الطالب المبتدئ 

كيف يتفقه مثل هذا؟ ل بد من الجواد المعروفة) باب نسخ المر بقتل الكلب(قتله، طيب الدرس من الغد 



علي��ه-أن ه��ذه الكت��ب ل توج��د ف��ي عص��ر الس��لف، إنم��ا أخ��ذوا م��ن الن��بي : عن��د أه��ل العل��م، ق��د يق��ول ق��ائل
مباشرة وتفقهوا، يا أخي إذا كنت في مستواهم، وفي فهمه��م، ه��م يفهم��ون اللف��ظ كي��ف ي��راد،- الصلة والسلم

اللفظ العام، اللفظ الخاص، العام المخصوص، العام الذي أOريد به الخصوص، أنت ما تفهم شيء، ما زل��ت
ما ينه��ي كت��اب مختص��ر م��ن المختص��رات- بإذن ال-مبتدئ بحكم العامي، بهذه الطريقة إذا سلكها الطالب 

م��ن المت��ون المتين��ة المعروف��ة عن��د أه��ل العل��م، ل ي��أتي إل��ى كت��اب س��هل والمش��قة كم��ا ه��و مع��روف ليس��ت
مقصودة لذاتها في الشرع؛ لكن الكت��اب الم��تين يرب��ي ط��الب عل��م، ه��و ال��ذي يجعل��ك تبح��ث ع��ن مع��اني ه��ذا
ل فالمشقة ليست مطلوبة لذاتها، كتاب سهل تقرأه طيب ويش يثبت؟ م��ا ال��ذي Qالكتاب ومنطوقه ومفهومه، وا
يثبت في الذهن من قراءة كتاب ميسر، ما يثبت شيء؛ لكن إذا كان الكت��اب في��ه معان��اة، في��ه ص��عوبة، ه��ذا

ل ما الذي يجعل طلب العل��م يع��انون زاد المس��تقنع م��ن أل��ف إل��ى يومن��ا ه��ذا، وه��و م��ن-بإذن ال-يثبت  Qوا ،
أعقد الكتب، مختصر خليل عند المالكية ألغاز، ومع ذلك هو عمدتهم، يعني هذا العتم��اد ج��اء م��ن ف��راغ،
اعتماد المالكية على خليل خطأ، ما هو بصحيح؛ لنه كت��اب يرب��ي ط��الب عل��م، وك��ثير م��ن الخ��وان يعتم��د
على مؤلف��ات معاص��رين وكتاب��ات س��يالة، ه��ذه ل تحت��اج إل��ى معان��اة، ول مج��رد م��ا ت��ترك الكت��اب وش يعل��ق
بذهنك من��ه؛ لك��ن الكت��اب الص��عب ال��ذي الس��طر من��ه يحت��اج معان��اة مراجع��ة ش��روح وحواش��ي وس��ؤال مش��ايخ

. وتفريغ أشرطة هنا يثبت العلم

.الكلم طويل جدا3، والمعالم التي ذكرها الخوان تحتاج إلى دروس ل درس واحد

على كل حال مما يركز عليه مسألة الخلص والح��رص، وملزم��ة الش��يوخ واستش��ارتهم، وقب��ل ذل��ك التق��وى
ي�ع�ل9م�ك���م� الل"��ه�{ ج��ل-التق��وى م��ن أه��م وس��ائل تحص��يل العل��م، فيتق��ي ال ] س��ورة البق��رة) 282 [(}و�ات�ق���وا� الل"��ه� و�

الط��الب بفع��ل م��ا أم��ر ب��ه، وت��رك م��ا نه��ي عن��ه، ولينش��غل بعي��وبه ع��ن عي��وب غي��ره، أم��ا إذا انش��غل- وعل
بعي���وب الن���اس والقي���ل والق���ال ه���ذا ل ي���درك عل���م، هن���اك أيض���ا3 أم���ور ووص���ايا؛ لك���ن ال���وقت ل يس���عف ف���ي
استقصائها، ول استيعابها، هناك أيضا3 أشرطة حول كيف يبن��ي ط��الب العل��م مكتبت��ه؟ كي��ف يق��رأ المط��ولت؟

.كيف يقرأ المختصرات؟ هي موجودة في السواق يستفيد منها طالب العلم، وال المستعان

أحسن ال إليكم، وكتب ال أجركم، ورفع ال قدركم يا شيخنا، السئلة حقيقة كالس�يل الع�رم ك�ثيرة: طالب
جدا/، ولكن يجمعها قاسم مشترك وهو أن كثير من النفوس تحمست لطلب العلم، ويشكو بعضهم أنه ف��ي

. بداية الطلب، فما توجيه شيخنا لهم، ولعل الشيخ أجاب على جزء كبير من هذا السؤال

كيف نكون مثل العلماء الكبار؟ : فهذا يقول
فب�أي الكت�ب ي�ا ش�يخنا الفاض�ل تنص�حوننا- إن ش�اء ال-أن�ا ش�اب عزم�ت عل�ى طل�ب العل��م : وه�ذا يق�ول

. وغيرها من السئلة

نظرا/ لهمية هذا الموضوع وطوله وسعته فنطلب منكم أيها الشيخ الكريم أن يكون هذا درس��ا/: وهذا يقول
أس��بوعيا/ أو عل��ى الق�ل ك��ل أس��بوعين، ونرج��و أن تجيب��وا ه�ذا الطل�ب وغيره�ا م�ن الطلب��ات الك��ثيرة، فلع��ل

شيخا/ أن يلفت إلى شيء من هذه النصائح السريعة في بداية الطلب؟
أما بالنسبة لطلب تكرار الدرس في السبوع أو في السبوعين أو في الشهر فل أظن هذا في المقدور؛ لن



، وأم��ا بالنس��بة لت��وجيه-إن ش��اء ال تع��الى-ال��وقت كل��ه مس��تغرق؛ لك��ن ق��د يحص��ل ش��يء م��ن ذل��ك مس��تقبل3 
طالب العلم الذي هو في البداية مثل ما ذكرن��ا، علي��ه أن يب��دأ بني��ة ص��الحة خالص��ة، وين��وي ب��ذلك النتف��اع،

كم��ا أراد عل��ى م��راده، ل- ج��ل وعل-، وم��ا يبتغ��ى ب��ه وجه��ه، وأن يعب��د ال -ج��ل وعل-وم��ا يوص��له إل��ى ال 
يتعبد بجهل ينوي بطلب العلم رفع الجهل عنه، وعن غيره ممن هو تحت يده أو بقرب��ه، أو يس��تطيع إيص��ال

.الخير إليه، فينوي بذلك النتفاع بالدرجة الولى والنفع

م�ن: أحسن ال إليكم، وهذه أسئلة أتت أيضا/ ع�ن طري�ق الن�ترنت، فه�ذا س�ائل م�ن الك�ويت يق�ول: طالب
فاته حفظ القرآن وهو صغير ماذا يفعل ليسهل عليه الحفظ؟ وهو في الثلثينيات وما فوق؟

ذا ح��رص س��وف يوف��ق إذا-ج��ل وعل-علي��ه أن يص��دق اللج��أ إل��ى ال  Qوأن يس��أله بص��دق، وأن يح��رص، وا ،
ص��دق الني��ة، وص���دق اللج��وء إلي��ه أع��انه، وأن يف��رغ نفس��ه له��ذا الم��ر، وأن يأخ��ذ م��ن- ج��ل وعل-عل��م ال 

القرآن بقدر ما تسعفه ح��افظته، ل ي��أتي متحم��س يري��د يحف��ظ ج��زء أو نص��ف ج��زء أو رب��ع ج��زء، ل إذا ك��ان
يع���رف م��ن نفس��ه أن��ه ل يس��تطيع، يحف��ظ آي��تين ثلث، والمج���رب أن الحافظ��ة تس��تجيب، الص��ل فيه��ا أنه��ا
غريزة؛ لكن منها قسم مكتس��ب ي��درك ب��التمرين، والحافظ��ة ل ش��ك أنه��ا تزي��د وتنق��ص، ف��إذا اس��تعملت ونمي��ت
زادت؛ لن م���ن الغ���رائز م���ا ه���و ث���ابت ملك���ات، وه���ذا ل ش���ك أن الن���اس يتف���اوتون في���ه، من���ه أيض���ا3 م���ا ه���و
مكتسب، وعامة أهل العلم يرون أن الحافظة في الصغر أقوى منها في الكبر، وهي تنقص ت��دريجيا3 كغيره��ا
من القوى البدنية، والذي يقرره الماوردي في أدب الدنيا والدين أن الحافظة عن��د الك��بير والص��غير واح��دة، ل
تزي��د ول تنق��ص، واح��دة عن��د الص��غير س��ت س��بع عش��ر س��نوات وعن��د س��تين س��بعين س��نة؛ لك��ن ال��ذي يجع��ل
الكبير ما يحفظ، التشتت، تشتت الذهن، لو أنجمع ذهن الكبير كما أنجمع ذهن الص��غير لحف��ظ، ول��ذا عل��ى

ينبغ��ي أن يك��ون مك��ان: م��ن أراد الحف��ظ أن يجم��ع نفس��ه، وأن ين��زوي ف��ي مك��ان للحف��ظ، أه��ل العل��م يقول��ون
الحفظ ضيق؛ لئل ينتشر البصر، فيتشتت الذهن ف��إذا ك��ان المك��ان ض��يق أع��ان عل��ى الحف��ظ، بينم��ا يقول��ون
للفه��م نع��م يجل��س ف��ي مك��ان فس��يح، عل��ى ك��ل ح��ال عل��ى النس��ان أن يأخ��ذ العل��م بالتدري��ج، وأش��رنا إل��ى أن
الن��اس يتف��اوتون، أع��رف ش��خص ق��رأ ش��رح ب��ن رج��ب لم��ا ظه��ر ف��ي ش��هر واح��د، عش��رة مجل��دات، وأج��زم أن��ه
استوعب منه تسعين بالمائة، وشخص آخر قرأه في ستة أشهر، وأعرف عنه أنه ما استوعب منه ول عش��رة
بالمائة، وذلك فضل ال يؤتيه من يشاء، وهذه نعم ومنح إلهية كغيرها من المنح؛ لكن ليس الش��أن أن تمن��ح

عل��ى ه��ذه النعم��ة؛ لن النع��م إذا ش��كرت- ج��ل وعل-هذه النعمة، الشأن أن تستغل هذه النعم��ة، وتش��كر ال 
ل بعض الناس يتفاوتون واحد البصر عنده س��تة عل��ى Qزادت، إذا استعملت فيما خلقت له هذا هو شكرها، وا
س��تة، وزميل���ه البص��ر عن��ده س��تة عل��ى س��تين، والث���اني يس��تفيد م��ن بص��ره أك��ثر مم��ا يس��تفيده الول، ب��ل ق��د
يتضرر الول من بص��ره أك��ثر مم��ا عن��د العم��ى، ل ش��ك أن ه��ذه نع��م تحت��اج إل��ى ش��كر، فال��ذي أوت��ي ه��ذه
النعم من قوة إدراك، قوة فهم، قوة حفظ، قوة سمع، قوة بصر، قوة بدن، عليه أن يشكر ه��ذه النع��م، ويوظفه��ا

، الث��اني بالمقاب��ل علي��ه أن يب��ذل الس��بب لتحص��يل م��ا يس��تطيع تحص��يله، وحينئذ-ج��ل وعل-فيما يرضي ال 
ع�ه�ا{يكون في مصف الول، إذا ب��ذل الس��بب  س�� ا إ�ل� و� ل� ي�ك�ل�9ف�{] س��ورة البق��رة) 286 [(}ل� ي�ك�ل�9ف� الل"�ه� ن�ف�س/�

ا آت�اه��ا ا إ�ل� م�� ل تكل��ف أك��ثر مم��ا تطي��ق، ف��إذا تعب��ت وعل��م ال من��ك ص��دق] س��ورة الطلق) 7 [(}الل��ه� ن�ف�س/�



.النية أعانك، إذا لم يعنك وقد بذلت السبب أجرك ثابت ومضمون

وه��ذا س��ائل م��ن بلد الكف��ر، ورأس الكف��ر، ودول��ة الكف��ر، وال��تي ترع��ى الكف��ر وت��ذود عن��ه، وأك��رم: ط��الب
فض�يلة الش�يخ توج�د غرف�ة عل�ى الن�ترنت اس�مها ن�داء المعرف�ة، ويق�وم: المسجد أن أذكر اسمها، فيق�ول

عليه��ا فرق��ة م��ن الحب��اش، ول يوج��د م��ن يتص��دى له��ا م��ن العلم��اء الفاض��ل، وه��م يبث��ون س��مومهم،
ويكف��رون غالبي��ة الن��اس، وخاص��ة العلم��اء الفاض��ل الكب��ار، مث��ل المعاص��رين ك��ابن ب��از، واب��ن ع��ثيمين،
واللب��اني وغيره��م، فم��ا دوره��م، ولع��ل ش��يخنا أيض��ا/ يش��ير إل��ى دور العلم��اء ف��ي التعام��ل م��ع المنك��رات

وغيرها؟
النترنت هذه الشبكة التي وجدت أخي��را3، ل ش��ك أن ال��ذي ص��نعها غي��ر المس��لمين، ويري��دون أن يفي��دوا منه��ا
في أمور دني��اهم، وأيض��ا3 ف��ي أم��ور دينه��م لل��دعوة إل��ى دينه��م، ولص��رف المس��لمين ع��ن دينه��م، وحص��ل منه��ا

نف��ع عظي��م، بث��ت م��ن خلله��ا ال��دروس والمحاض��رات، فحص��ل بس��ببها نف��ع عظي��م ج��دا3، ووص��ل- ول الحمد-
العلم ووصل الخير، ووصلت الدعوة إلى زوايا وأماكن ل يخطر على الب��ال، أنه��ا تص��ل وت��أتي الس��ئلة م��ن
شرق الرض وغربها أثناء الدرس، ويجاب عليها أثناء الدرس، وتقدم أسئلتهم على أسئلة الحاضرين مراع��اة
لظروفهم؛ لكن هذه اللت فيها م��ن الس��موم الش��يء الك��ثير، فك��ل داعي��ة يب��ث م��ا ف��ي جعبت��ه، داعي��ة اله��دى

إ�ن� س���ع�ي�ك�م�{-: ج���ل وعل-يب���ث م���ا عن���ده م���ن عل���م وفض���ل، وداعي���ة الض���لل يب���ث م���ا عن���ده، كم���ا ق���ال ال 
لكن على أهل العلم وعلى الغيورين من خيار هذه المة أن يتص��دوا لمث��ل ه��ؤلء،] سورة الليل) 4 [(}ل�ش�ت�ى

والشكال فيما تبثه القنوات، وتوصله إل��ى قع��ر ال��بيوت م��ن ش��بهات وش��هوات، ه��ذه ل ش��ك أنه��ا تحت��اج إل��ى
وقفة صادقة، وتظافر جهود لصد هذا الغزو، تصور أن بعض عوام المسلمين علق بأذه��انهم م��ن الش��بهات
ما ل يستطاع اجتثاثه، فهؤلء ل شك أنهم أمانة في أعناق أه��ل العل��م، فعليه��م أن ي��بينوا له��م الح��ق، وي��ردوا
الباطل بقوة نش��ر ه��ذا الباط��ل، نع��م يوج��د م��ن يتص��دى لك��ثير م��ن ه��ذه الم��ور؛ لك��ن الم��أمول أق��وى وأوس��ع،
والجهود ل بد أن تتظافر خدم��ة له��ذا ال��دين، ودفع��ا3 له��ذا الغ��زو، ال��ذي وص��ل إل��ى قع��ر ال��بيوت، ك��ان الن��اس
في السابق في غفلة عن كثير من هذه المور، الن تفتحت أذهانهم، وعرفوا شيء ل يعرف��ه س��لفهم، ونح��ن
بحاجة ماسة إلى بث العقيدة الصحيحة السليمة بين المسلمين، وتبليغها لغيره��م، وأيض��ا3 بحاج��ة ماس��ة لص��د
هذا العدوان الفكري الذي هو أشد من العدوان العسكري؛ لن الناس إذا شكوا في دينهم، ث��م انس��لخوا من��ه ل
يحتاجون إلى الع��دوان العس��كري، ص��اروا لقم��ة س��ائغة للع��دو، ول يق��ف ف��ي وج��ه الع��دو إل م��ن تمس��ك ب��دينه
الص��حيح، ول��ذلك الع��دو الن يرك��ز عل��ى ال��دعوة الص��حيحة الس��لفية الص��افية؛ لن الم��ذاهب الخ��رى أمره��ا
ل يش��حذ هم��ة غي��ره، وعلين��ا أن نك��ون Qيسير، لكن علينا جميعا3 أن نتع��اون ونتظ��افر وال��ذي يس��تطيع بنفس��ه وا
على صلة وثيقة بأهل العلم، ونبلغهم ونبصرهم بما يحصل؛ لكي يت��م التع��اون عل��ى ص��د ه��ذا الع��دوان، وال

.المستعان

...وصلى ال وسلم على نبينا محمد
 


